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مقدمه.
ُش هشثی ثَ یک فلغفَ ًیبص داسد.چَ عشهشثی تین اّل
داًؾگبٍ ثبؽیذ یب کوک هشثی یب زتی یک هشثی خْاى کَ
دس آغبص ساٍ اعتً،یبص ثَ یک هغیش 1داسیذ ثشای ایي
کَ ثذاًیذ چشا ؽوب هشثیگشی هیکٌیذ؟ چَ فؼبلیت ُبیی
ثَ ػٌْاى هشثی اًدبم هیذُیذ؟ ّ چگًَْ ایي
فؼبلیت(هشثیگشی) سا اًدبم هیذُیذ؟
ثذّى تْخَ ثَ عغسی کَ دس آى هشثیگشی هیکٌیذ،ؽوب
ًیبصهٌذ یک ایذٍ یب ثشًبهَ ُغتیذ کَ ثذاًیذ ایي
تدشثَ ای کَ دس زبل اًدبم دادى آى ُغتیذ(هشثیگشی
دس ُش عغسی) چگًَْ ثبیذ ثبؽذ.
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بخش اول :فلسفه ی کلی مربیگری

هِن تشیي فلغفَ ای کَ هشثیبى ثبیذ آى سا ایدبد
کٌٌذ،فلغفَ ی کلی ثب تْخَ ثَ ّسصؽکبساى( ثبصیکٌبى)
هیجبؽذ.ثذّى تْخَ ثَ عيّ،سصػ،خٌغیت ّ یب عغسی کَ
دسآى هشثیگشی هیکٌیذ،توبهی هشثیبى ثبیذ ایذٍ ای
کلی دس هْسد آًچَ اًدب هیذٌُذ،عشیمَ ی آًدبم آى ّ
ایي کَ چشا ایي کبس سا اًدبم هیذٌُذ داؽتَ
ثبؽٌذ.هشثیبى ُوچٌبى دس ایي ایذٍ هیجبیغت
ّسصؽکبساى(ثبصیکٌبى) سا دس ًظش ثگیشًذ.
لغوت اػظن ایي فلغفَ سفتبس هسْس هیجبؽذ  .ثیؾتش ثش
سّی عیبعت ُبی سفتبسی کلی توشکض داسد تب ثش سّی
سفتبس ُبی ّسصؽی(فٌی).ایي فلغفَ فمظ هشثْط ثَ ایي
کَ هشثیبى چگًَْ تین ُب سا ُذایت هیکٌٌذ ًیغت ثلکَ
ثش چگًْگی سفتبس ثب ثبصیکٌبى اؽبسٍ داسد.ثٌبثشایي
صهبًی کَ هشثیبى دس زبل ًْؽتي فلغفَ ی کلی هشثیگشی
خْد ُغتٌذ هیجبیغت ثش هْضْع چگًْگی سفتبس ثب
ثبصیکٌبى ثَ ػٌْاى اػضبی ثشًبهَ آى ُب توشکض داؽتَ
ثبؽٌذ.
ّلتی ؽوب دس زبل پیؾجشد ّ کبس ثش سّی فلغفَ کلی
هشثیگشی خْد ُغتیذ،ػْاهل صیبدی ّخْد داسًذ کَ
هیجبیغت هتْخَ ؽْیذ چَ ًمؾی سا دس فلغفَ ی کلی
هشثیگشی ؽوب ایفب هیکٌٌذ.ثؼضی اص ایي ػْاهل؛
عشگشهی،ثشد،تؼِذ ثَ تین ّ هدوْػَ تیوی،اخالق
کبسیً،ظن،ازتشام،خْاًوشدی ّکبساکتش(ؽخقیت) هیجبؽذ.
ً یک لیغت کبهل ًجْدٍ،اهب
هْاسد ًبم ثشدٍ ؽذٍ یمیٌب
یک ؽشّع ثشای هشثیبًی اعت کَ هتْخَ ؽًْذ چگًَْ
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هیخْاٌُذ ثشًبهَ ی کلی(فلغفَ کلی) خْد سا تْعؼَ
دٌُذ.

بخش دوم :فلسفه ی تخصصی ورزشی
فلغفَ ای کَ ثَ فْست اختقبفی دس هْسد ایذٍ ُب ّ
خضییبت فٌی ُش ّسصؽی هیجبؽذ کَ ؽبهل عجک ثبصی یک
تین،عشػت ثبصی،اعتشاتژی ُبی زولَ ّ دفبع ّ توبهی
افْلی کَ ثَ یک ّسصػ خبؿ هشثْط ُغتٌذ ّ هؾخـ
هیکٌٌذ کَ چگًَْ توشیٌبتی ثشای آى ّسصػ خبؿ عشازی
ّ اخشا هیؾًْذ.
توبهی هشثیبًی کَ زتی ثشای هذت صهبى کوی اعت
هشثیگشی هیکٌٌذ،تْعؼَ ی ایذٍ ُبی گًْبگًْی سا ؽشّع
هیکٌٌذ کَ ثبّس داسًذ ثِتشیي ایذٍ ّ ؽیٍْ ثشای یک
ثبصی کبهل ّ هغلْة اعت.ایي ایذٍ ُب هوکي اعت ثب
گزس صهبى یب زتی دس همبیغَ ثب فقل هغبثمبتی لجل ثب
تْخَ ثَ ثبصیکٌبى،کبدس فٌی خذیذ ّ  .....تغییش
کٌذ.
دس همبیغَ ثب فلغفَ کلی هشثیگشی کَ هشثی ثب آى
ػدیي هیؾْد ّ دس عبلیبى ثب ُوبى عشیمَ ّ عیبعت ُبی
کلی سفتبس هیکٌذ،اهب فلغفَ ی تخققی ّسصؽی اًؼغبف
پزیشتش اعت.صهبًی کَ هشثیبى گشایؼ ُب ّ ثشًبهَ ُبی
ُش فقل سا ثیؾتش ثشسعی هیکٌٌذ،هْاسدی سا زفؼ ّ
تکشاس خْاٌُذ کشد کَ ثشای آى ُب کبسا تش ثْدٍ ّ
کبس سا ثشای هشثیبى آعبى تش هیکٌذ.
ایي ثذیي هؼٌب ًیغت کَ هشثیبى ًویتْاًٌذ رٌُیت فٌی
خْد سا ثب تْخَ فلغفَ ی تخققی ّسصػ خْد تغییش دٌُذ
ثلکَ ثیبى هیکٌذ کَ دس گزس صهبى،هشثیبى داًؼ هذ

ًظش خْد سا تْعؼَ دادًذ ّ عجک ثبصی هْسد اًتظبس
خْد سا فِویذًذ ّ ساٍ ُبی دعتیبثی ثَ اُذاف خْد سا
هؾخـ کشدًذ.ثَ ُش زبل هشثیبى ثضسگ ّ خْة پبفؾبسی
ثش ؽیٍْ ُبی خْد ًذاسًذ ّ ثش اعبط اخضای تین
خْد(ثبصیکٌبى،کبدس فٌی،کبدس هذیشیتی ّ ّ ).....
هِبست ُبی ثبصیکٌبى هوکي اعت تغییشاتی دس عشق فٌی
خْد ایدبد کٌٌذ.عبصگبس ثْدى یک خقیقَ ی کلیذی
هشثیبى ثضسگ اعت ّ فلغفَ ی تخققی ّسصؽی زْصٍ ایغت
کَ هیجبیغت دس آى هٌؼغف ّ عبصگبس ثبؽٌذ.
ثشای هثبل ثَ ػٌْاى یک هشثی ثغکتجبل هي فلغفَ ُبی
گًْبکًْی داؽتن.اّلیي فلغفَ ایي ثْد کَ افْل دفبع
یبسگیشی اص پبیَ ّ ثٌیبى ثشای ثبصیکٌبى عغر هتْعغَ
یبدآّسی ّ آهْصػ دادٍ ؽْد.هي اص توبهی ثبصیکٌبى
دسخْاعت هیکشدم کَ دس ُّلَ ی اّل،خقیقَ ُبی دفبع
فشدی یبسگیشی خْد سا تْعؼَ دٌُذ.ثؼذ اص ایي کَ
توبهی افْل ّ خضییبت دفبع یبسگیشی سا آهْصػ
دادم،فلغفَ ی دّم دفبػی هي ایي ثْد کَ دفبع ُبی
دیگشی سا ثَ فْست کلی آهْصػ ثذُن،هخقْفب ّلتی دس
3
تین اّل داًؾگبٍ عشهشثی ثْدم.هي ػبؽك توبهی اًتخبة
ُبیی ثْدم کَ دفبع یبسگیشی ّ خبگیشی ثَ هي ّ تیون
هیذادًذ،چْى ثب اًشژی صیبد سّی آى ُب کبس
هیکشدم.ثَ ػٌْاى هشثی ای کَ سّیَ ُبی دفبػی
5
گًْبگًْی 4سا کبس هیکشدم ،هي ًیض دفبع توبم صهیي
سا ًیض دّعت داؽتن.پظ دیگش فلغفَ ی هي ایي ثْد کَ
هب دس زیي ثبصی ثبیذ اص دفبع توبم صهیي اعتفبدٍ
هیکشدین.
دس زولَ فلغفَ ی هي اخشای زولَ ُبی هْعْم ثَ زولَ
ی هتسشک 6ثْد .هي ازغبط هیکشدم کَ زولَ ُبی
هتسشک(اداهَ داس ) ثِتشیي ساٍ ثشای آهْصػ کْدکبى
3

option
Man to man & zone
5
Full court press
6
Motion offense
4

اعت کَ یبد ثگیشًذ چگًَْ دس زولَ ،ثغکتجبل ثبصی
کٌٌذ.ثلَ هي ُویؾَ ًمؾَ ی زولَ 7داؽتن ،اهب
هیخْاعتن کَ ثچَ ُب دس زولَ ثغکتجبل ثبصی کشدى سا
یبد ثگیشًذ تب ًمؾَ اخشا کٌٌذ.هي ُوچٌیي دّعت
داؽتن کَ ثب عشػت ثبال ثبصی کٌن ّ اًتخبة اّل هي ضذ
زولَ 8ثْد .هي عیغتن ُبی ُدْهی گًْبگًْی دس عْل
ثیغت ّ ُؾت عبل هشثیگشی ثغکتجبل اهتسبى کشدم ّ ثَ
عختی ؽجبًَ سّص سّی آى ُب کبس هیکشدم ّ ًتبیح خْثی
سا ثب تْخَ ثَ ثبصیکٌبًی کَ دس تین ُبی هختلف
داؽتن،گشفتن.پظ هتْخَ ؽذم کَ عبصگبس ثْدى ّ هٌؼظف
ثْدى کلیذ ُبیی ُغتٌذ کَ ثبػث هیؾًْذ
تغییشات،تبثیش خْد سا ثگزاسًذ.
ایي فلغفَ ُب هثبل ُبی خْثی ُغتٌذ.هي هتْخَ ؽذم کَ
ثؼضی اّلبت ثبصیکٌبى ثب فلغفَ ُبی ُدْهی ّ دفبػی
ثبثت ّ ثٌیبدی هي هؾکل داسًذ ّ ثب آى ُب کلٌدبس
هیشًّذ ،دس آى عبل ُب ضوي ایي کَ ضشّسی ًویذیذم
فلغفَ ُبی خْد سا سُب کٌن،خضییبت آى ُب سا کوی
تغییش هیذادم ّ دیگش اًتخبة ُب سا ثشسعی هیکشدم ّ
فجْس ثْدم.

بخش سىم:فلسفه زمان تمریه
ؽوب ثبیذ فلغفَ ای داؽتَ ثبؽیذ دس هْسد ایي کَ
چگًَْ توشیي دُیذُ.وبى عْسی کَ ساٍ ُب ّ عجک ُبی
صیبدی ثشای هذیشیت یک ثبصی ثشای یک هشثی ّخْد
داسد،سّػ ُبی صیبدی ًیض ثشای یک توشیي خْة ًیبص
اعت.ثَ ػٌْاى یک هشثی الصم اعت کَ ؽیٍْ ُبی صیبدی
سا ثشای توشیي دادى اهتسبى کٌیذ ّ هتْخَ ؽْیذ کَ
کذاهیک ثب اُذاف هذ ًظش ؽوب ُوبٌُگ ّ ثَ ؽخقیت
تیوی ؽوب ًضدیک اعت.ثذیِی اعت کَ ّسصػ ُبی اًفشادی
Set offense
Fast break

7
8

ّ تیوی ُش کذام داسای عجک ُبی گًْبگْى ّ هدضای
توشیٌی ُغتٌذ.ثذّى تْخَ ثَ ایي کَ هشثی یک ّسصػ
اًفشادی یب تیوی ُغتیذ،فلغفَ ی توشیٌی ثَ ؽوب کوک
هیکٌذ کَ دس هؼشك ؽیٍْ ُبی گًْبگْى اهتسبى ؽذٍ
تْعظ هشثیبى هْفك ّ ثضسگ لشاس ثگیشیذ.
سّص ُبی ُفتَ هیجبیغت دسثشگیشًذٍ ی توبهی ػٌبفش ّ
اثؼبد توشیٌی ثبؽٌذ.ثشای هثبل،یک سّص لجل اص
هغبثمَ،ؽوب ثش سّی ُوبٌُگی ثیؾتش توشکض خْاُیذ کشد
تب آهْختي هِبست ُب ّ عیغتن ُبی خذیذ ّ یب دس هیبى
فقل (ًین فقل) ؽوب توشیٌبت اعتمبهتی_همبّهتیّ 9
ثذًغبصی ثیؾتشی اًدبم خْاُیذ داد.
ثَ ػٌْاى هشثی یک ّسصػ تیوی،هي ساٍ ُبی گًْبگًْی
ثشای توشیي دادى سا دس عْل ثیغت ّ ُؾت عبل هشثیگشی
هؾبُذٍ کشدم.یک ثشًبهَ ی توشیٌی خْة ُویؾَ داسای
یک لغوت ثشای پیؾجشد هِبست ُبی فشدی ثبصیکٌبى اعت،
ثَ کبس ُبی گشُّی اؽبسٍ داسد،دسثشگیشًذٍ ی کبسُبی
زولَ،دفبع ّ تشاًضیؾي اعت ّ ثغتَ ثَ ؽشایظ فقل
هغبثمبت هیتْاًذ داسای توشیي ثذًغبصی ًیض ثبؽذ.
اکثش اّلبت یک توشیي اص ایي دعتْس پیشّی هیکٌذ:
کبس اًفشادی،کبس گشُّی،کبس تیوی ّ دس ثؼضی هْاسد
توشیٌبت اعتمبهتی_همبّهتی..ایي یک دعتْس خْة اعت
چْى یک تْالی عجیؼی ّ هؼمْل اعت .ثبصیکٌبى سّی
هِبست ُبی اًفشادی کبس هیکٌٌذ عپظ آى هِبست ُب سا
دس کبس ُبی گشُّی اًدبم هیذٌُذ.ثشای هثبل گبسد ُب
ثب گبسد ُب ّ عٌتش ُب ثب عٌتش ُب ّ عپظ کبس ُبی
تیوی سا اًدبم هیذٌُذ ّ ثش سّی دفبع ّ زولَ کبس
هیکٌٌذ.
دس عْل ایي تْالی ثؼضی اص هشثیبى ؽشّع ثَ داد ّ
ثیذاد هیکٌٌذ.هغئلَ چبلؼ ثشاًگیض ایي اعت کَ چمذس
ّ ثَ چَ اًذاصٍ ثبیذ داد ّ ثیذاد کشد؟؟ هي ػمیذٍ
conditioning
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داسم کَ داد ّ ثیذاد کشدى تبثیش ثغضا ّ هثجتی دس
توشیي داسد چْى ؽشایظ ثبصی سا ؽجیَ عبصی هیکٌذ.ثَ
ثبصیکٌبى اخبصٍ هیذُذ کَ ثبصی هغلْة هشثی سا زیي
اًدبم زولَ ّ دفبع یبد ثگیشًذ ّ تست فؾبس ثبؽٌذ ّ
اص لسبػ سّاًی ثبصیکٌبى سا آهبدٍ ّ هِیب هیکٌذ.
ُوبى عْس کَ ثَ اسصؽوٌذ ثْدى داد ّ ثیذاد کشدى
ػمیذٍ داسم،ثش ایي ثبّسم کَ ثؼضی هشثیبى ثیؼ اص
اًذاصٍ داد ّ ثیذاد هیکٌٌذ.تؼذاد صیبدی توشیي سا
دیذٍ ام کَ ثیؼ اص ًیوی اص صهبى توشیي ثب داد ّ
ثیذاد کشدى هشثی ّ اتالف صهبى هیگزسد ّ ایي ثبػث
هیؾْد ثبصیکٌبى ثب افْل ّ خضئیبت فبص دفبع ّ زولَ
ثَ خْثی آؽٌب ًؾًْذ ّ لغوت ُبی توشیٌی صهبى تلف
ؽذٍ ی صیبدی سا خْاُذ داؽت.ثبصیکٌبى ًویتْاًٌذ دس
چٌیي ؽشایغی ثش سّی هِبست ُبی فشدی خْد،هِبست ُبی
گشُّی ّ پیؾجشد هِبست ُبی هِن ّ ضشّسی کَ الصهَ ی
کٌتشل کشدى ؽشایظ دؽْاس ثبصی اعت ،توشکض کٌٌذ.هؾکل
دیگش کَ دس اثش داد ّ ثیذاد کشدى ثیؼ اص زذ ثَ
ّخْد هیبیذ ایي اعت کَ ػبدات ثذی کَ ثبصیکٌبى اص
لسبػ فٌی داسًذ تقسیر یب ثبصآهْصی ًویؾْد.ثٌبثشایي
ایي ثبصیکٌبى دس ؽشایظ ثبصی لشاس هیگیشًذ لجل اص
ایي کَ اص لسبػ هِبستی خجشٍ 10ؽًْذ.
هؾکل اعبعی ایي خبعت کَ ُیچ فشهْل ّ پبیَ ّ اعبعی
ثشای ایي کَ چَ هْلغ ّ چَ اًذاصٍ داد ّ ثیذاد کٌیذ
ّخْد ًذاسد.ثؼضی خلغبت توشیٌی ًیبص ثَ داد ّ ثیذاد
صیبد داسد،اهب کلیذ افلی ایي اعت کَ ؽوب چَ ثَ
ثبصیکي خْد آهْصػ دادٍ ایذ ّ چَ همذاس ثش سّی
هِبست ُب کبس کشدٍ ایذ کَ ثَ خْد اخبصٍ هیذُیذ داد
ّ ثیذاد کٌیذ.

Skill_wise
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بخش چهارم:فلسفه زمان بازی
ثغیبسی اص هشثیبى فلغفَ صهبى هغبثمَ سا هْسد تْخَ
لشاس ًویذٌُذ.آى ُب دس هْسد هغبثمَ فمظ یک دیذکبٍ
گزسا داسًذ،هخقْفب دس هْسد هغبثمَ کْدکبى.دس اغلت
اّلبت عشهشثی یک تین داسای یک ثشًبهَ ّ فلغفَ کلی
ثشای تین خْد اعت اهب فلغفَ صهبى ثبصی سا دس ًظش
ًویگیشد ّ ثشًبهَ کلی سا ثذّى تْخَ ثَ فلغفَ ثبصی
عشازی هیکٌذ،ایي یک اؽتجبٍ اعت،ثَ ػٌْاى هدشی آى
ثشًبهَ،ثغیبس ضشّسی اعت کَ هغوئي ثبؽیذ کَ کوک
هشثیبى،ثبصیکٌبى ّ زتی دس عغر کْدکبى ،خبًْادٍ ُب
اص فلغفَ ثبصی ؽوب هغلغ ّ آگبٍ ثبؽٌذ.
ثَ ػٌْاى فشد اخشا کٌٌذٍ ثشًبهَ،هي ایذٍ ُبیی دس
هْسد آى چَ کَ هیخْاُن دس ثبصیکٌبى خشد عبل خْد
ثجیٌن،داسم.توشکضی ثش سّی ثشدى ثبصی دس هْسد
ثبصیکٌبى عبل اّلی،عبل دّهی ّ زتی لجل اص داًؾگبٍ
ًذاسم.الجتَ اهیذّاسم کَ ثبصیکٌبى دسآى عغْذ ثشًذٍ
ی ثبصی ثبؽٌذ ثَ ایي هٌظْس کَ ایي ثشدُب ًؾبى اص
هْفمیت ُبی آیٌذٍ اعت ّ ایي ثَ ثبصیکٌبى کوک هیکٌذ
کَ دس آى عغْذ دس هْسد تدشثَ ُبی خْد ازغبط ثِتشی
داؽتَ ثبؽٌذ .اهب فلغفَ ی هي دس عغْذ پبییي زْل عَ
فبکتْس افلی:تْعؼَ ی ثبصیکٌبى،ثبصی دادى ثَ اکثش
ثبصیکٌبى ّ ػاللَ هٌذ کشدى آى ُبعت.اگش ثجشین ػبلی
اعت ّ اگش ثجبصین پبیبى دًیب ًیغت.هبداهی کَ آى عَ
فبکتْس سش ثذٌُذ ّ هشثیبى دس آى عغْذ(پبییي) ثش
سّی پیؾجشد آى عَ فبکتْس کبس کٌٌذ،ضوي ایي کَ
فلغفَ ی ثشد سا ثَ ثبصیکٌبى هؼشفی هیکٌٌذ،هیتْاًٌذ
خذا اص ایي کَ ثشد یب ثبخت سش هیذُذ،اص کبس خْد
خْؽسبل ثبؽٌذ.
صهبًی کَ دس زبل ایدبد فلغفَ ی ثبصی خْد ُغتیذ،یک
خضء کلیذی،فلغفَ ی کلی هشثیگشی اعت.اگش ؽوب ثَ
ّسصػ کْدکبى ثَ ػٌْاى یک ؽبًظ ثشای کوک ثَ کْدکبى

ثشای کغت یک تدشثَ ی هثجت ًگبٍ کٌیذ،عپظ هیجبیغت
ساٍ ُبیی سا پیذا کٌیذ کَ ثَ اکثشیت ثبصیکٌبى صهبى
ثبصی تؼلك گیشدُ.یچ فبکتْسی ثَ اًذاصٍ ثبصی کشدى ّ
دس خشیبى هغبثمَ لشاس گشفتي ًویتْاًذ یک کْدک سا
دس یک ّسصػ ثَ اّج لزت ّ ّ ػاللَ ثشعبًذ.ثذیِی اعت
کَ هذت صهبى لشاس گشفتي دس ثبصی ثشای ُشکْدک تب
صهبًی کَ اّ سا ثَ اّج لزت ثشعبًذ هتفبّت اعت،اهب
ثب ایي ّخْد ُش کْدکی هیخْاُذ ثبصی کٌذ.ؽوب ثبیذ
تؾخیـ دُیذ کَ لشاس گشفتي اکثشیت کْدکبى دس ثبصی
چگًَْ اهکبى پزیش اعت.
ثٌبثشایي ثشای عغْذ پبییي ّ سدٍ ُبی عٌی پبییي تش
ثذّى تْخَ ثَ عغر ثبصیکي توبهی کْدکبى هیجبیغت زتی
صهبى کوی اص ثبصی سا تدشثَ کٌٌذ.آى ُب ُغتٌذ کَ
ثبصی هیکٌٌذ ثَ آى ُب کوک کٌیذ ثب ثَ کبسگیشی آى
ُب دس صهبى هتفبّتی اص ثبصی.
ثؼضی اص هشثیبى صهبى ثٌذی هیکٌٌذ ّ دس ُش ثبصٍ ی
صهبًی ثَ یک هدوْػَ اص ثبصیکٌبى تخقیـ هیذٌُذ.ثؼضی
دیگش ثبصیکٌبى ضؼیف ثب ثبصیکٌبى لْی سا تشکیت
هیکٌٌذ ّ سّاًَ هغبثمَ هیکٌٌذ.خذا اص ُش سّؽی،ساُی
پیذا کٌیذ کَ اکثشیت ثبصیکٌبى(کْدکبى)ثبصی کٌٌذ.

اعکبت سصثشگ هشثی ثغکتجبل دس عغر هذاسط هتْعغَ ثَ
هذت عی عبل.
هذیش ّسصؽی ثَ هذت دّاصدٍ عبل.
ُفت کتبة دس هْسد هشثیگشی ّ ّسصؽکبساى خْاى هٌتؾش
کشدٍ اعت.

